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Pieterburen.
Ons dorp verkeert iv. hevige ontroering.
Dat was de aanhef

een bericht, in genoemde courant van de vermi. .

van drie jonqe jongens, alle drie vrienden van elkaar en teven? ook
alle drie in militaire dienst.
volgens het grafschrift van een der drie,

is hij op 10 maart 1918 ver

dronken. Van het gebeurde weet schrijver dezes zich het volgende nog te
herinneren.
Op die 10 maart 1913, een gewone alledaagse dag, gingen ze welgemoed
achter de dijk het Wad op om de uitgezette vislijnen na te gaan en ze
opnieuw van aas aan de haken te voorzien.
Na dat gedaan te hebben, besloten zij om het Wad noordwaarts wat te
verkennen.

Iemand die op grote afstand met hetzelfde bezig was, zag

hen in noordelijke richting gaan. Hij was de laatste die hen nog levend
ge2ien heeft, want zij zouden niet levend wederkeren.
Het zal omstreeks laag water zijn geweest toen ze vermoedelijk met
kniehogIe?aarzen door slenken, geulen en prielen zijn gebaggerd.
Rubber laarzen waren er boen nog niet. Het Wad liep droog, maar inmid
dels zal het getij zijn gekeerd en liepen alle geulen en gaten weer
vol water. Zonder dat de jongens, die immers hoog en droog op het zand
liepen er erg in hadden omsingelde het water hen en toen ze weer terug
kwamen zagen ze hun weg afgesneden, want inmidddi-s waren vermoedeli k
alle gaten en prielen een geheel geworden en zagen ze een watervlakte
voor zich tussen hen en de dijk. Ze hebben hun uitgangspunt niet weer
kunnen vinden, daar alles blank stond en zijn vermoedelijk honderden
meters links of rechts vol angst en vertwijfeling te water gegaan,
juist op een plek waar veel weke klei of misschien zuigzand zat en
daar zijn ze in vast geraakt en verdronken in het ijskoude water.
''s Avonds en misschien al eerder is men ongerust geworden en zal met
zijn gaan zoeken..Maar dat zoeken had geen resultaat en na enige dagen
werd er een premie op het vinden van de vermisten gesteld en toen had
een oud visserman hen al spoedig opgespoord en was het een droevige
werkelijkheid geworden. Zo kwamen drie jonge, ongeveer 20-jarige
jongens om het leven door het altijd verraderlijke Wad.
Geschreven november 1983 door
B .Meerstra

1

WAT IS ER TEDOEM?
vrijdag 2 3 december

Dorpshuis Eenrum

Kerstconcert door
'Grpheus'; 20.00 uur
f2,50 (incl. 1 koffie)

vrijdag 23 december

Kantine v.v.Senrum

Kaarten sjoelen,bingo
20.15 uur

di. en wo. 3/4 jan.'84

Eenrum

Toiletpapier aktie van
de Buurtver. Eenrum
Zuid-West ter bestrij
ding van de onkosten
v.h. straten-volleybaltournooi.

donderdag 5 jan.

Hotel Tivoli Eenrum

De heer D.S.Noordhuis
vertelt aan de hand
van d i a ’s over zijn
reis naar de Filippij
nen. (nutsavond)
Vrije toegang.

zaterdag 14 jan.

Bulthuis Eenrum

De Komedianten:
'Help,de bruidegom is
ontvoerd' Klucht in
Gronings dialect.
20.00 uur.

zaterdag 14 jan.

Kantine v.v.ü.eurum

Filmmiddag en bingo
voor de jeugd.

Kantine v .v .Eenrum

Discoavond voor de
jeugd.

zaterdag 21 jan.

Turnhal Eenrum

S tra tenvol1eyba1tournooi. Vanaf 13.00 uur.

zaterdag 21 jan.

Diekstaal Westernieland

Toneelvereniging Westernieland:'Hoesjemelke r s 1; blijspel van
• .van Wattum.

zaterdag 28 jan.

Turnhal Eenrum

Stratenvolleybaltournooi. Vanaf 13.00 uur.

vrijdag 3 febr

Hotel TivoIj

n6 d a g 2 0 jan.

a
T.V.m. het 110-jarig
bestaan van het Nutsdepartement Eenrum
treedt het cabaret
gezelschap
i
'DE ZUIDEFDIEPSTEM' op
20.OOuur. IEDEREEN van
b irto we

lkomTTTTTT! ! ! ! ! I
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vrijdag 3 febr.

Kantine v.v.Senrum

Kaarten en sjoelen
20.15 u u r .

vrijdag 3 febr.

Centraal Eenrum

W.S.V. 'De Pool'
informatieve avond:
't Wad en 't Lauwers
meer. 20.00 uur.
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WAT /S ER TEDOEN ?
donderdag 16 februari

Café Centraal

Algemene leden ver
gadering M.C.E.
20.00 uur

maandag

café Centraal

algemene leden ver
gadering V.V.v.Eenrum
20.00 uur

20 februari

WESTERN/EIAND
Het bestuur van het dorpshuis
DIEKSTAAL te Westernieland,

is

voornemens het dorpshuis één
morgen in de week open te stellen
voor iedereen, dus zowel voor
dame? als heren.
Het bestuur wil hiermede tegemoet
komen aan de wensen van dorpelin
gen.
Het is n.1. gewenst de kortere,
donkere daSen van het jaar gezellig
met elkaar door te brengen.
Bij wijze van proef zal het op een
woensdagmorgen zijn van 10-12 uur.
Oök de inwoners uit de omringende
dorpen zijn natuurlijk van harte
welkom. Hoe de morgen gevuld zal
worden,

laten we aan het initiatief

van de bewoners zelf over.
De eerste woensdagmorgen zal zijn
4 januari 1964.

DATABAN K
za.3 maart Hotel Bulthuis Feestavond V.V.V.-M.C.E.
vr.9 maart Kantine v.v.Eenrum discoavond voor de jeugd
vr.16 maart Kantine v.v.Eenrum kaarten en sjoelen 20.15 uur
vr.20 april Kantine v.v.Eenrum kaarten,sjoelen en bingo 20.15 uur
ma.23 april Kantine v.v.Eenrum NOTEN SCHIETEN voor/door de jeugd
zo.13 mei Sportpark Senrum Nationale Grasbaanraces
8 en 9 juni 3e omloop Marnegebied
12 augustus Paardencourses
zo.19 aug. Sportpark Eenrum EUROPEES Kamp.Grasbaanraces
(finale special klasse solo)
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STAMPPOT M0U2
Vrouwluu binn halldaal gek mit kerstdoagn.
Stoapelgek!
Sommige manluu ook traanwens, jDat soort manluu dat nait te
beroerd is en ook nogwel-Ji' jeetje oarighaid hehbfn aan
wat oavntuur op culinair terr&in.
Ie waitn toch wel/wat ze doun mit Kerst? Nee? Ach ie doun 71
vast zulf ook we^Nn* beetje min of meer mit kerstdoagnl
Elk let Z)ik mtsle^niiit al dei mooi gekleurde hoera
folders en advertenties ery wat al nait over lekker eetn
en drinkn mit Kerst. \
/
Allemoal liflajjes veuiVveul geld dei n* pokkel vol waark
kostn. Uren, w
/, doagen soms in keuken,
Hakn, Sn
n/ruiem, net zo laank dat je zulf
kers meer deur haals kriegn van
gain hap van aal
pure muidighaid. (
toavel mor snaam. Och wicht,. ( Jong
En din dei aande
wat is dat ja lekker, wolst zulf
mag ook veur mi.e;
kïain stukje d*r van pruivm?
nou haildaal nait
mor n* glas jenever om bie
Nee, zegjjefdih
te kommn. ! ;,V’ [
stoapelgek!
Menèen
ou lekker stampot mous is ?
Ie waitn toch ille
van dizze kerstdoagn op zien ipinst
Ie moakn toch zeke
n ’ grote paan/voi
mous mit n beetje gort en n 7 extroa
Omdat *t kerstfeest is en n* mens
groot stuk spek
wel ains wat \ _
•
i
stuk waark.
ft JÉh®é'lfö.1
Marga W,
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E N TÓCH KEEK ORPHEUS ACHTEROM.
Bovenstaande titel doet misschien vermoeden dat dit verhaal zal
gaan over 32 ïïenrumer muzikanten, die tijdens een repetitie tégen
da wil van hun dirigent allemaal tegelijk hun hoofd omdraaidon om ......
Nee, dit verhaal zal niet gaan over hét Orpheus, maar over dh Orpheus:
de zanger uit de Griekse sagenwereld* Naar deze Orpheus is nl.
ons Orpheus (sinds 1838) vernocmd.Dat het overnemen van do naara al
leen op "muzikale" gronden i3 geschied, zal U spoedig duidelijk zijn.
Do zanger Orpheus bracht door zijn wonderschone zang alle
mensen in beroering. Hij begeleidde zich zolf daarbij op een lier,
die Apollo hem geschonken had. Alle dieren, de bomen, zelfs de kille
stenen kwamen onder de ban van Orphtus stem en snarenspel. Alles
leek gelukkig toen hij de wonderschone Euridike tot zijn gemalin nam.
Echter, op zekere dag word Euridike op het groene veld door een adder
gebeten. Er was slechts een kleine wond aan haar hiel te zien,
maar het werd haar dood. Groot was toen het verdriet van Orpheus.
Hij nam zijn lier en zong met onnoemelijke smart over de dood van zijn
geliefde. De natuur hield haar adem in bij het horen van zijn grote
verdriet éf/Tohn ondernam Orpheus iets wat vóór'hem nog niemand had
gedaan: hij daalde af naar het dodenrijk om voor de god van het
rijk der schimmen Hades te verschijnen en hem te smoken zijn gelief
de Euridike weer terug te geven. Ondersteund door gevoelvol snaren
spel liet de zanger zijn smeekbede door het dodenrijk klinken.
Allo schimmen luisterden geroerd naar de weeklacht. Tantalos, die
tot een vreselijke straf was gedoomd, vergat zelfs naar het steeds
terugwijkende water te buigen. Ook Hades was diep onder de indruk.
En....Orpheus’ smeekbede werd verhoord: Hades gaf één van zijn boden
opdracht om Euridike te halen. Even later stonden de geliefden oog
in oog met elkaar en snelden op elkaar af. Een wenk van Hades belem
merde dit echter. "Nog nooit hebben wij hier zóveel liefde gezien",
sprak de godheid,"hoor dus mijn besluit. Orpheus, voer uw gemalin
terug naar de wereld der levenden en wees in een liefdevol huwelijk
met haar verbonden. luister echter goed: hoed u ervoor om achterom
te zien, voordat u de onderwereld verlaten hebt en door dc poort
zijt gegaan - gehoorzaamt u niet 8an dit bevel, dan zult u Euridike
voorgoed verloren hebben!" En daarmee mocht Orpheus met zijn Euri
dike gaan. Ze klommen omhoog door de zwijgende en kille onderwereld.
Orpheus liep voorop over de steile weg. Na een poos hield hij de pas
in om te luisteren of zijn gemalin hem nog wel volgde. ï/as zij mis
schien moe geworden? Hinderde haar de wond aan haar voet? Hij hoor
de niets, zelfs niet het ritselen van haar gewaad; het bleef doodstil.
Toïn kon Orpheus zich niet meer bedwingen,hij keek tóch achterom.
Euridike stond achter hem, maar nu zweefde zij op en verdween weer
in de kille onderwereld. Voor de tweede maal moest ze sterven.
"Vaarwel, geliefde Orpheus" was het laatste wat ze tegen hem zei.
Hij snelde haar na, maar ver kwam hij niet. Bij de rivier waarachter
het schimmenrijk lag, wilde de veerman Charoon hem niet meer overzetten,
dagen lang doolde de ongelukkige Orpheus langs de oever van de
rivier, zonder te eten of te drinken. De ene keer uitte hij zijn
verdriet in een reeks smeekbeden, de andere keer m een reeks scheld
woorden. Het mocht echter niet baten; de góden bleven onvermurwbaar*
Uiteindelijk keerde Orpheus diep bedroefd terug naar zijn vaderland'.
Tot zover het verhaal uit de Griekse mythologie.
Dirk Molenaar.
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The nightporter (Porfiere di notte)
Regie in dese Italiaanse film: Liliana Cavani.
Vrijdag 27 januari, Dorpshuis Mensingeweer,
Aanvang voorfilm 20.30 uur, hoofdfilm 21 uur.
Toegang ses gulden, donateurs vier gulden.

Pranoes

V

Met in de hoofdrol Jessica Lang, die een Oscar kreeg
voor haar voortreffelijke spel in •Tootsie1, naast
Duetin Hoffman*
Vrijdag 17 februari, Dorpshuis Mensingeweer.

>

Aanvang voorfilm 20*30 uur, hoofdfilm 21 uur.
Toegang ses gulden, donateurs vier gulden.

f

La Golmena

&

Sfeertekening van het dagelijks leven in Spanje
onder de dictatuur van Franco.
Vrijdag 16 maart, Dorpshuis Mensingeweer.
Aanvang voorfilm 20.30 uur, hoofdfilm 21 uur.
Toegang ses gulden, donateurs vier gulden.

%>/'///■

KANOVAARDERS

VERENIGEN ZICH BIJW.S.V. „D E

Tot 1979 was het kanovaren nog een onbekende tak van watersport in onze
omgeving. Door een initiatief vanuit de gemeentelijke sportcommissie is
de kanosport meer in de belangstelling gekomen.
Samen met de Provinciale Groninger Sportraad werd voor het eerst in 1979
een kano-instuif georganiseerd.
Velen werden enthousiast en gaven zich op voor de eerste cursus "recreatief
kanovaren". Bij deze eerste cursus is het niet gebleven. Ook in de jaren na
1979 werden steeds weer een of ^eerdere cursussen of toertochten voor oudcursisten gehouden.
Een aantal mensen ging zelfs over tot de aanschaf van een eigen kano.
Het seizoen 1983 was het sportieve hoogtepunt. In totaal volgden 36 personen
de cursus "recreatief kanovaren". Ook de oud-cursisten werden weer actief bij
het kanovaren betrokken. Zij maakten bijna elke zaterdag of zondag een toer
tocht in de omgeving, o.a. naar Garnwerd, Winsum, Leens. Dit was mogelijk
doordat de Provinciale Groninger Sportraad bij wijze van proef 10 kano's in
Eenrum had gestationeerd.
Tijdens de tochten werd dikwijls gesproken over het oprichten van een vereni
ging. Er is toen contact gezocht w.s.v. "De Pool". Het bestuur reageerde posi
tief. In september werd een informatie-avond georganiseerd.
Functionarissen van de Nederlandse Kano Bond vertelden over de kanosport en over
het oprichten

van een vereniging of een afdeling kanosport en over het oprichten

van een vereniging of een afdeling kanosport bij een watersportvereniging. Films
over kanovaren werden vertoond.
Op 30 november j.1. zijn het bestuur van de w.s.v. "De Pool" en een aantal kano
vaarders weer bijeen geweest en hebben zij de afdeling kanosport opgericht. Een
tiental leden heeft zich inmiddels aangemeld.
Ook is besloten om aansluiting te zoeken bij de Nederlandse Kano Bond (NKB).
Tijdens de vergadering is een commissie gekozen, die in 198^4 een aantal activi
teiten zal organiseren. Er wordt gedacht aan:
- demonstratie door het stuntteam van WITO kanowerf te Delfzijl.
- cursus

"recreatief kanovaren".

- toertochten in eigen omgeving (getracht zal worden hiervoor boten beschikbaar te
„
,
. .
krijgen
- deelname aan tochten van andere kanoverenigingen.
- deelname aan door de NKB georganiseerde activiteiten, o.a. kadercursus
recreatief kanovaren, kentercursus.
De reeds genoemde commissie bestaat uit
J. Kloosterman, Mattenesserlaan 22, Eenrum

tel. 05959-1269

E. Kuipers, Burg. Wiersumstraat 27, Eenrum

tel. 05959-

J. Scholtens, Jan Zijlmasingel 110, Leens

tel 05957-13^8

Zij kunnen ieder, die belangstelling heeft voor de kanosport of lid wenst te worden
van de afdeling kanosport van w.s.v. "De Pool" de nodige informatie verschaffen.
7

J.S. Kloosterman .
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VLAGvan de gemeente

De vlag van de gemeente Eenrum is in de vergadering van de raad van
15 mei 1962 vastgesteld naar een ontwerp van de heer K. Sierksma te
Groningen.
Het ontwerp wordt als volgt omschreven "rood met aan boven- en onder
zijde een in drie even brede banen blauw-wi. t-blauw verdeelde baan ter
hoogte van \ van de rode baan en een gele zespuntige ster, staande
op twee punten, geplaatst in de rode baan".
De zespuntige ster kwam voor op het torentje van huis ten Dijke te
Pieterburen en zij staat thans nog op de koepel van de toren in Eenrum.
De kleuren van de banen van de vlag komen overeen met de kleuren welke
voorkomen in het wapen van de gemeente Eenrum.

AFSLANKEN

15 september '83
Vanavond onze eerste les
'samen afslanken',

onder leiding

komt, te vet, te zoet, te veel.

van mevrouw Tuinsma in het groene

We willen graag met elkaar leren

kruis gebouw.

bewust te eten en bewegen.

Een groep van 15

dames. Eerst even praten en kennis

In een schrift gaan we noteren wat

maken. Een paar persoonlijke vra

we 3 werkdagen en natuurlijk :.het

gen over en weer aan elkaar gesteld

week-end eten. Want meestal is het

o.a. het aantal kinderen, of je al

zo, wat je in de week afvalt, er

eerder een dergelijke cursus hebt

in een week-end bij eet.

gevolgd

Wij krijgen nog enkele tips: o.a.

..al j oor klachten je

hebt nu je te zwaar bent.

proef niet (te veel)

De antwoorden zijns je gaat je

eet niet de restjes van de kinderen

ongemakkelijk voelen, met kleren

op.

kopen wil je liever maat 40 dan 46.

En daarna gaan we om de beurt op

Je leeftijd gaat ook een rol spe

de weegschaal, hopende de volgende

len .

les lager te komen op ons weeg-

De vraag is: Wat kunnen wij er aan

schema.

in de keuken,

Hennae Smedinga

doen om af te slanken. Alle 15
weten wij het. Overal waar tè voor
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v s i/ e e e m m „ e e n ru m "
Op de zaterdagmidddagen 17 december 1983 en 11 februari 1984 (van 14.0016.30 uur) kunt u, op vertoon van uw lidmaatschapskaart van de
Ysvereniging Eenrum (lid KNSB gewest Groningen), gratis schaatsen op de
kunstijsbaan te Groningen.
Tevens krijgt u, weer op vertoon van uw lidmaatschapskaart van de
ijsvereniging Eenrum. bij aankoop van een seizoenkaart voor de kunsti|s&
baan te Groningen, een korting van 25%.
Iedere zondagmorgen kunt u van 9.30-11.30 uur voor ƒ8,- met het hele
gezin (ongeacht het aantal gezinsleden) schaatsen op de kunstijsbaan.
Erg druk maar wel heel erg gezellig.
Kinderen van 16 jaar en ouder moeten apart betalen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
L.E Evers Handerweg 12 Eenrum. tel. 1356
De ijsvereniging Eenrum hield op zaterdag 26 november 1983 haar jaar
vergadering.
De heer G.Dijkstra trad af als bestuurslid.

In zijn plaats is als

penningmeester benoemd: H.Ruchti.
De bestuurssamenstelling is nu als volgt:
voorz.

R.Meyer

Molenstraat 35

Eenrum

tel.:1793

secr.

L,E.Evers

Handerweg 12

Eenrum

tel.:1356

Pennm.

H.Ruchti

De Vennen 71

Eenrum

tel.:1682

leden;

M.Werkman

B .Wiersumstr.8a

Eenrum

tel.:1648

J.Hofman

Kr.Elleboog 10

Eenrum

tel.:1758

H.Zijlstra

De Vennen 67

Eenrum

tel.:1655

P.Kluin

Frederiksoordweg Pieterburen

SOCIAAL ALLERLEI
Schoolverlaters
Jeugd van 18 jaar en ouder, die de afgelopen zomer de school heeft
verlaten, kan in principe per 1 januari

in aanmerking komen voor een

uitkering.De uitkeringsbedragen voor thuis-inwonenden zijn dan als
volgt!
18 jaar

ƒ332,- p/m

19 jaar

ƒ340,90 ,,

2 0 jaar

ƒ426,80 ,,

f, Inschrijving bij GAB is wel voorwaarde en het inschrijvingskaartje
moet ook worden meegebracht.
Maximum W.W.
Voor degenen die een half jaar w.W^uitkering hebben genoten is er een
mogelijkheid dat een W .W.V-uitkering kan worden verleend.
W.W.V. dient te worden aangevraagd op het spreekuur van de sociale
dienst op de dinsdag- en woensdagochtend.
Cpaargeld, eigen huis,
geen rol. Het *alles'

inkomsten van partners spelen bij de beoordeling
inleveren,

is niet van toepassing op de W.W.V-

uitkeringen. De W . W •V-uitkering is 75% van het laatstgenoten loon uit
arbeid. De uitkeringsduur kan max. 2 jaar zijn. Dit geldt alleen voor
personen van 23 jaar en ouder. Voor beneden de 23 geldt een regeling
waarop nog nader zal worden teruggekomen.

Algemene Bijstandswet
Mensen die geen inkomen, geen vermogen of bezit hebben, kunnen een
beroep doen op de A.B.W., die uitgevoerd wordt door de gemeente.
De bijstandswet kent nog een aantal andere toepassingen, een duide
lijke folder hierover kunt u vinden aan de balie van het gemeentehuis
en op het spreekuur van de sociale dienst.
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IJSVERENIGING' „ EENRUMH
Op de zaterdagmidddagen 17 december 1983 en 11 februari 1984 (van 14.0016,30 uur) kunt u, op vertoon van uw lidmaatschapskaart van de
Ysvereniging Eenrum (lid KNSB gewest Groningen), gratis schaatsen op de
kunstijsbaan te Groningen.
Tevens krijgt u, weer op vertoon van uw lidmaatschapskaart van de
ijsvereniging Eenrum, bij aankoop van een seizoenkaart voor de kunstijs
baan te Groningen, een korting van 25%.
Iedere zondagmorgen kunt u van 9.30-11.30 uur voor ƒ8,- met het hele
gezin

(ongeacht het aantal gezinsleden) schaatsen op de kunstijsbaan.

Erg druk maar wel heel erg gezellig.
Kinderen van 16 jaar en ouder moeten apart betalen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
L.E Evers Handerweg 1? Eenrum, tel. 1356
De ijsvereniging Eenrum hield op zaterdag 26 november 1983 haar jaar
vergadering.
De heer G.Dijkstra trad af als bestuurslid.

In zijn plaats is als

penningmeester benoemd: H.Ruchti.
De bestuurssamenstelling is nu als volgt;

i

voorz.

R.Meyer

Molenstraat 35

Eenrum

tel.:1793

secr,

.L, E .Evers

Handerweg 12

Eenrum

tel,;1356

Pennm.

H.Ruchti

De Vennen 71

Eenrum

tel.:1682

leden;

M. Werkman

B.Wiersumstr.8a

Eenrum

tel.:1648

J.Hofman

Kr.Elleboog 10

Eenrum

tel.:1758

H.Zijlstra

De Vennen 67

Eenrum

tel.:1655

P.Kluin

Frederiksoordweg Pieterburen
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DEINWONERS- VAN

Dit stukje betreft het plaatsen van het
huisvuil in zakken aan de openbare weg.
Zoals u allen bekend is* worden deze
zakken op woensdagmorgen, te beginnen vanaf
ongeveer 07*00 uur, opgehaald door de reini
gingsdienst*
Maakt men op dinsdagavond echter een om
metje door het dorp, ziet men al diverse zak
ken aan de straatkant staan.
Het vroegtijdig plaatsen heeft tot ge
volg dat een hoop uitgehongerde dieren zich
met een waar genot op de zakken storten, wat
weer tot gevolg heeft, dat de inhoud van de
zakken her en der over de straat verspreid
raakt, met alle overlast van dien.
Zou het niet een stuk schoner zijn in
dien de zakken op woensdagmorgen in plaats van
dinsdagavond bij de straat werden gezet ?
Laten wij er met elkaar voor zorgen dat
ook op woensdagmorgen de straten in Eenrum
schoon en netjes zijn.
Geef de 's nachts op straat zwervende
dieren geen kans uw huisvuilzakken kapot te
maken.
Bovendien mag het aanbieden van zakken
alleen op woensdag. Het plaatsen op andere da
gen dan woensdag, dus dinsdag, is strafbaar.
De Rijkspolitie.
Eenrum.

UOLKSfA U2IEKGR0EP
Wist U cbit er sinds ongeveer een jaar een volksmuziekgroep in Eenrum aktief is?
Hun repertoire omvat vooral Ierse traditionele muziek,
maai' ook Neder!* Vlaams, Frans en Joegosl. volksmuziek.
De groep bes te end uit 5 personen, bespelen de volgende
instrumenten; viool, guit aar, klarinet, dwarsfluit, blokfluit,
accordeon en bodhran (dit is een trad. Ierse trom. )
Ken is op het ogenblik druk doende ziel w**
Groningse volksmuziek eigen te maken.
Er wordt overigens nog gezocht naar een goede banjo of
mandoline speler, (ster).
Voor inlichtingen kunt U bellen met*

O5950 - 1869.

13

GEMEENTE EENRUM

Eenrum, december 1983.
Onderwerp: Actie tankslag
Geachte bewoner(s)r

Door middel van dit schrijven willen wij Uw aandacht vestigen op olie
tanks.
De bodem en het grondwater worden ernstig bedreigd door oude ongebruikte
olietanks. Ook in deze gemeente bèvinden zich veel olietanks
onder de grond in particuliere tuinen en op terreinen van bedrijfsgebouwen.
In veel gevallen bevatten deze tanks nog een aanzienlijke hoeveelheid huis
brandolie of stookolie. Deze tanks vormen dus onze toekomstige vervuilingsbronnen. Daarom wil de gemeente deze tanks onschadelijk maken, nu het nog
kan. Daarbij heeft zij Uw medewerking nodig.

Waar gaat het precies om?
Sinds de jaren zestig zijn veel mensen overgegaan van oliestookverwarming
op aardgas. Dat was niet alleen goedkoper, maar bovendien gezonder voor het
milieu, want aardgas stookt schoon. Eén ding werd echter vaak vergeten.
Na het ombouwen van de installatie bleef de olietank achter in de tuin.
In zo'n niet langer gebruikte tank gedraagt achtergebleven olie zich bij
zonder agressief: vroeg of laat gaat zo'n tank dan ook lekken. Langzamer
hand loopt de olie weg en er is niemand die dat bemerkt. Op den duur gaat
het in huis of bij de buren onaangenaam naar olie ruiken. De tuin gaat het
minder goed doen en dan bemerkt men uiteindelijk dat de tank gelekt heeft.
De eigenaar van deze lekkende tank is wettelijk aansprakelijk. De aange
taste natuur moet weer worden hersteld en eventuele schade moet aan derden
worden vergoed. De door olie doordrenkte grond moet worden weggegraven en
door andere grond worden vervangen. Dit kost veel geld en er is geen ver
zekering, die dat risico dekt.

Wat kunt u doen?
U krijgt nu deze circulaire toegestuurd, omdat volgens onze gegevens zich
in Uw tuin of op Uw bedrijfsterrein een oude olietank zou kunnert bevinden.
Er vanuit gaande, dat dergelijke tanks een levensduur voor ongeveer 20 jaar
hebben vrezen wij dan ook, dat Uw tank z'n beste tijd gehad heeft.

U kunt Uw ongebruikte olietank onschadelijk laten maken door ons toe te
staan deze tank leeg te laten zuigen. Dit gebeurt dan door een gespecialjiir
seerd bedrijf, zonder dat daarbij schade wordt aangericht aan Uw tuin of
terrein. Het leegzuigen van de tank is geheel gratis.
Als Uw tank nog een aanzienlijke hoeveelheid olie blijkt te bevatten, ont
vangt U zelfs een vergoeding voor elke liter opgepompte olie.

Het ligt in de bedoeling, dat in eerste instantie de tanks bij de openbare
gebouwen in deze gemeente leeggehaald zullen worden.

Hoe kunt U aan de aktie deelnemen?
Indien er zich in Uw tuin of terrein een olietank bevindt verzoeken wij u
dit aan ons door te geven.
Daarna zal een afspraak met U worden gemaakt. Waarschijnlijk zal het
leegzuigen van Uw tank in de maand maart of april geschieden.

Mocht U vragen hebben over het onschadelijk maken van Uw tank, dan kunt
U contact opnemen met dhr. Stegink van de Technische Dienst E .E,W.A.A.A . .
Telefoonnummer 05951-1888.
Burgemeester en wethouders van Eenrum,
De sekretaris,

De burgemeester,

EENRUM VROEGER EN LATER IN WOORDE N B E E L D .
Wij hebben in het vorige Bokkeblad reeds aangekondigd dat er door ons
een Erratum zou worden gedrukt, waarbij zou worden getracht "alle” te
kortkomingen en misstellingen

te herstellen c.q. aan te vullen. 'Dit Erratum

inmiddels gereed gekomen en kan gratis worden afgehaaald bij de balie
van de gemeente-secretarie. Er zijn ook weer fotoboeken bijgedrukt deze
zijn voor ƒ. 25,—

verkrijgbaar.
Commissie Fotoboek Eenrum.
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Y?B?n i g i n g _d o r p s b e l a n g e n _e e n r u m .
Onlangs is middels een huis-aan-huis folder in het dorp Eenrum een oproep
gedaan, waarbij belangstellenden zich konden opgeven voor lezingen, cursussen
discussiegroepen enz. Aan deze oproep is door weinigen gevolg gegeven; er
waren enige opgaven voor Frans, pech onderweg, handwerken en kledingmaken.
Alsnog willen wij u tot 15 januari 1984 in de gelegenheid stellen om zich
voor deze en eventueel voor andere zaken op te geven. Zodat bij voldoende
belangstelling alsnog het een en ander door ons kan worden georganiseerd.
Opgave kan worden gedaan bij: P.A. Jansen, Dokter Posthumuslaan 6 en
J. Russchen, Plantsoenstraat 10

Wanneer
kwijtschelding?

KWIJÏËCHELDXNG_ONROEREND-GOEDBEI.ASTXNG_.

Iedereen kan voor zichzelf uitrekenen
ol het zin heeft kwijtschelding van
de onroerend goed belasting te vragen.
Do Rijksbelastingdienst, die over
deze belastinginning gaat, heeft daar
voor duidelijke richtlijnen. Neem uw
netto besteedbaar inkomen plus vakan
tiegeld en kinderbijslag. Trek daar
de kale huur van af. Als u een aanvul
lende ziektekostenpremie betaalt,
mag u dat er ook van aftrekken. Bij het
bepalen van uw inkomen hoeft u de
zogeheten eenmalige uitkering niet
mee te tellen. U krijgt in het alge
meen volledige kwijtschelding als het
resterende Dedrag iager is dan
ƒ 1320,— per maand als u getrouwd
bent of samenwoont;
ƒ 1165,— per maand als u een een
oudergezin vormt en
ƒ 860,— per maand als u alleenstaan
de bent.
Heeft u kinderen die ten uwe laste ko
men. dan mag u bij dat bedrag nog
wat optellen.
Voor kinderen tot en met 5 jaar
ƒ 100,— per kind, per maand
van 6 t/m 12 jaar ƒ 150,— per kind,
per maand
van 13 t/m 15 jaar ƒ 200,— per
kind, per maand
van 16 jaar en ouder ƒ 250,— per
kind, per maand

Recentelijk heeft u in diverse dag-, week- en
maandbladen wel iets kunnen lezen over kwijt
schelding van onroerend-goedbelasting.
De Invorderingswet ( dit is de wet op grond
waarvan de inspecteur bevoegd is het bedrag van
de aanslag in te vorderen) bepaalt in artikel
17 dat de belasting geheel of gedeeltelijk kan
worden afgeschreven indien de belastingschuldigde
niet in staat is anders dan met buitengewoon
bezwaar de belasting te betalen.
Om voor kwijtschelding in aanmeerking te komen
dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen.
Hiernaast treft u een artikeltje aan uit het
blad "Koopkracht" van november 1983. Het geeft
globaal aan wanneer u voor kwijtschelding in aan
merking komt, doch men heeft niet vermeld dat
er ook rekening gehouden wordt met persoonlijke
omstandigheden en met het vermogen. Zo mag het
vermogen voor echtparen niet hoger zijn dan
f. 9.200,— en voor alleenstaanden f. 4.600,—
Als de aanslag al is betaald komt men in pricipe
niet in aanmerking voor kwijtschelding.
Ter gemeentesecretarie kunt u een stencil halen
van de Rijksbelastingdienst waarin de juiste
richtlijnen staan vermeld voor het verkrijgen
van kwijtschelding.

Dus: nettosalaris
netto vakantiegeld
kinderbijslag
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T?_LATE_VERSCHIJNING.
In verband met onvoorziene omstandigheden zal dit
nummer van het Bokkeblad ongeveer één week te laat
bij u in de brievenbus glijden. Wij hopen dat u ons
dit niet kwalijk neemt.
f

In zijn algemeenheid komen afle men
sen die recht hebben op de eenma
lige uitkering ook in aanmerking voor
kwijtschelding van de onroerend
goed belasting. In 1983 zijn dat
525.000 mensen. Maar ook ais u
daar zo'n 100 gulden per maand boven
zit, kunt u in aanmerking komen, la
uw inkomen nog hoger, maar heeft u
extra uitgaven, bijvoorbeeld vanwe
ge ziektekosten, dan kunt u ook recht
hebben op kwijtschelding. En niet
alleen huurders, ook eigenaren van wo
ningen. Heel veel mensen hebben
een jaar of vier. vijf geleden een huis
gekocht dat nu tienduizenden gul
dens minder opbrengt, terwijl ze nog
wel op hoge hypotheeklasten zitten.
Dal levert een negatief vermogen op.
Menige etgenaar/bewoner die het
bovenstaande rekensommetje maakt
(en op de plaats van de huur de

nettohypotheeklasten opvoer ij,za!dan
ück onder de richtlijnen vallenvoor
kwijtschelding.
Al betaalde belasting wordt in prin
cipe niet teruggestort.

zrz---,

____ rr, -r '

■

$•

I

//

.7j
'H•

G E M E E N T E B E G R O T I N G

1984

Halverwege december heeft de gemeenteraad traditiegetrouw de gemeentebe
groting behandeld en vastgesteld. Evenals vorig jaar willen we proberen
langs deze weg u een indruk te geven van hoe we ervoor staan in de gemeente.
HET BEGROTINGSTEKORT
Al vele jaren heeft de gemeente Eenrum een tekort op de gemeentebegroting.
Dat is ook in 1984 het geval. De hoogte van het tekort is circa ƒ 235.000,—
en dus ƒ 15.000,—

hoger dan in 1983. Toch zijn we niet echt ontevreden. Want

wie weet dat de gemeente ten opzichte van de begroting 1983 ƒ 80.000,—

meer

moet uitgeven in 1984 aan kosten van sociale zorg en bovendien veel minder in
komsten krijgt van het Rijk dan in voorgaande jaren (bestekkortingen) kan zelf
uitrekenen dat het tekort nog veel hoger zou zijn geweest als de gemeente niet
behoorlijk had bezuinigd.
En dat laatste is gebeurd, vooral op de kosten van de technische dienst, de kos
ten voor onderhoud van wegen en plantsoenen en op een aantal minder opvallende
posten. Natuurlijk ware het ons ook liever geweest wanneer het tekort lager zou
zijn geweest; maar niemand kan ijzer met handen breken.

j

Ons streven blijft erop gericht het tekort in de komende jaren naar beneden te
brengen en wellicht de begroting sluitend te maken.
VERHOGING VAN BELASTINGEN EN TARIEVEN
De onroerendgoedbelasting wordt voor 1984 niet verhoogd. De overige tarieven gaan
gemiddeld met 3% omhoog. Wel wordt in 1984 een rioolrecht ingevoerd van ƒ 60,—
per aangesloten woning; dit is nodig voor de aanleg van riolering in Pieterburen.
In 1985 zal dit bedrag worden verhoogd om de aanleg van riolering in Westernieland
te kunnen betalen. We vinden dat ook die dorpen recht hebben op deze voorziening.
We beseffen dat deze verhoging van de belastingdruk hard aankomt juist in deze
tijd, maar een andere weg stond ons niet open.
Voor sommige sportverenigingen gaan de tarieven voor het gebruik van gemeentelijke
accommodaties meer dan 3% omhoog. Dat is niet omdat de gemeente de tarieven in het
algemeen met meer dan 3% verhoogt, maar omdat er een nieuwe verdeelsleutel is ge
maakt, die ertoe leidt dat sommige verenigingen meer en andere verenigingen minder
gaan betalen dan zij voorheen deden. De nieuwe verdeelsleutel was nodig omdat elk
uitgangspunt in de tarievenstructuur ontbrak. Thans gaan de verenigingen betalen
in overeenstemming met het gebruik dat zij van gemeentelijke voorzieningen maken.
BELEID
Het is al genoemd: ons beleid is gericht op het sluitend maken van de begroting.
Pas dan kunnen we zelf geheel beslissen wat we wel en niet willen uitgeven, of
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we wel of niet de gemeentelijke belastingen zullen verhogen. Nu schrijft
het Rijk ons dat laatste voor. "Tekort^-gemeenten mogen in het algemeen geen
nieuwe uitgaven doen. Strikt genomen zou dat betekenen dat we stil staan en
dus achteruit gaan. Gelukkig is de praktijk anders. Door tijdig gebruik te
maken van subsidiemogelijkheden van Rijk en provincie zijn de afgelopen tijd
en zullen in het komend jaar een aantal beleidswensen worden gerealiseerd,
zonder dat de financiële draagkracht van de gemeente of die van onze burgers
ernstig wordt aangesproken.
Het lijkt goed dat toch nog eens op een rij te zetten omkijkend naar 1983
en vooruitkijkend naar 1984.
De nieuwe school in Pieterburen is in gebruik, de riolering aldaar aangelegd,
evenals de vurig gewenste trottoirs. Subsidie voor het opstellen van woonomgevingsplannen voor Pieterburen en Westernieland is toegezegd evenals subsidie
voor de aanleg van riolering in Westernieland. Het woonomgevingsplan in Eenrum
wordt afgerond, het molenerf

wordt opgeknapt, de restauratie van het molenhuis

is ver gevorderd, de Eenrumer toren hersteld en de toestemming is verkregen om
Moud" Aagtsheem om te bouwen tot 9 wooneenheden voor een-en tweepersoonshuis
houdens. Nieuw Aagtsheem is volop in gebruik, de 16 zorgwoningen zijn bijna klaar,
het tenniscomplex in Eenrum is verbeterd en mede door inspanning van de vereniging
zelf uitgebreid. De Greeden is een speelplaatsje rijker, met bijna 3 ton subsidie
zal op de plaats van de oude waterzuivering een kanocamping/vijver in 1984 worden
aangelegd . In Pieterburen en Westernieland worden met ƒ 120.000,—

subsidie vaar-

recreatieve voorzieningen aangelegd, voor het opknappen van de botanische tuin en
de groenvoorziening rond kerk en camping in Pieterburen is ƒ 60.000,—

subsidie be

schikbaar gesteld. Besprekingen over het opknappen van de "oude" school in Pieterbu
ren en het geven van een nieuwe bestemming verlopen subsidietechnisch niet negatief.
De kans dat, hoewel we pas in 1987 op de rijksplanning staan, toch in 1984 nog een
nieuw politiebureau wordt gebouwd lijkt aanwezig.
En tot slot:
een nieuwe brandweerauto is aangekocht. Voor de goede orde zij vermeld dat de aan
koop van de brandweerauto niet direkt onze begroting belast omdat we toestemming
hebben verkregen om deze aankoop te betalen uit reserves en een eenmalig rentevoordeel uit de begroting 1983, die anders in mindering zou worden gebracht op on
ze extra financiële steun van het Rijk, die wij vanwege ons tekort ontvangen.
Kortom ondanks alle somberheid is er toch nog wel reden voor enig optimisme en
vanuit dat perspectief wensen wij u allen een gelukkig 1984.

Het gemeentebestuur van Eenrum.
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Een stuk inkomen aan
de kant leggen voor
straks, als dat inkomen
er niet meer is.
Pensioen, prachtig. Maar hoe regel je dat zo goed
mogelijk? Dat hangt er van af. Is het voor uzelf, of
ook voor personeel? Bent u zelfstandig ondernemer,
of grootaandeelhouder/directeur van een BV? Kent
u het verschil tussen een lijfrente en een
kapitaalsconstructie? En hoe maakt u bij de opbouw
van het pensioen het volle gebruik van de fiscale
tegemoetkomingen? Alleen al hierom is het gewoon
zakelijk om voor een prettige oude dag te zorgen.
Wat dacht u bij elkaar komen voor een praatje
over pensioenen? Havinga is erin doorkneed.
Jongelui denken tegenwoordig dat
geld alles is in het leven; als
ze ouder worden weten ze het
zeker.
O scar W ild e (1 8 5 6 -1 9 0 0 )

A ssurantie- en A dviesbureau H avinga BV
Hereweg 15 9967 PP Eenrum
Postbus 5
9967 ZG Eenrum
Telefoon (05959)/1351
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